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Wat is het?

Onderzoek naar het voorkomen van gehoorschade door harde muziek in een jeugdhonk.

Aanleiding

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de burgemeester van Zoeterwoude die zich zorgen
maakte over mogelijke gehoorschade bij jongeren in haar gemeente.

Het onderzoek

Er is een literatuurverkenning uitgevoerd, er zijn brainstormsessies en focusgroep bijeenkomsten
gehouden en vragenlijsten afgenomen. Bijzonder aan het onderzoek is dat het werd uitgevoerd
voor en door jongeren zelf. De onderzoekers werkten nauw samen met het bestuur van de

jongerenvereniging Utopia. Zo werd het een project van de jeugd zelf. In het onderzoek is bekeken
wat jongeren vinden van de preventie van gehoorschade en wat ze er daadwerkelijk aan doen.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat 2/3 van de bezoekers van het jeugdhonk zich niet bewust is van de

mogelijke gevolgen van hard geluid tijdens het uitgaan. Een kwart van de jongeren heeft na het
uitgaan last van een piep in het oor, een teken van gehoorschade. Meer dan driekwart van de

ondervraagde jongeren (79%) doet zelf niets om gehoorschade door harde muziek tegen te gaan.

Toepassing en toekomst

In het jeugdhonk is een decibelmeter opgehangen en zijn gratis gehoor beschermende hulpmiddelen
uitgedeeld. Er zijn met de DJ’s afspraken gemaakt om het volume te beperken en de jongeren zijn
zich veel meer bewust van de risico’s die ze lopen.

Tot een meer structurele preventieve maatregel heeft dit project nog niet geleid. Wel zijn er

aanbevelingen gedaan voor de locatie, de gemeente, de GGD, school, ouders en wet- en regelgeving.
Alle partijen kunnen bijdragen aan een actieve gedragsverandering van jongeren door regelmatig
aandacht te besteden aan het risico op gehoorschade. Zolang er nog geen landelijke wet- en

regelgeving is om bezoekers van evenementen of uitgaansgelegenheden tegen gehoorschade
door hard geluid te beschermen, is het belangrijk op lokaal niveau afspraken te maken met
uitgaansgelegenheden in de omgeving van Zoeterwoude.
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